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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Cancelariei Primului-Ministru cu suma de 1,2 miliarde lei
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe
anul 2004, la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni
privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul îSubven˛ii“,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, pentru terminarea
lucr„rilor la patinoarul artificial situat Ón municipiul
T‚rgu Mure∫.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei
Primului-Ministru pe anul 2004.
Art. 3. — Cancelaria Primului-Ministru ∫i Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Sport, dup„ caz, r„spund de modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Constantin Diaconu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.225.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar, const‚nd Ón materiale de construc˛ii ∫i reparat case,
pentru popula˛ia afectat„ de fenomenele naturale periculoase produse Ón comuna Sucevi˛a,
jude˛ul Suceava, ∫i Ón comuna Cerni∫oara, jude˛ul V‚lcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar cu titlu gratuit,
Ón limita sumei de 920.000 mii lei, din care 420.000 mii lei
pentru popula˛ia din comuna Sucevi˛a, jude˛ul Suceava, ∫i
500.000 mii lei pentru popula˛ia din comuna Cerni∫oara,
jude˛ul V‚lcea, const‚nd Ón materiale de construc˛ii ∫i
reparat case, conform anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛ul de Ónregistrare, prin
conturile îFinan˛area din bugetul de stat privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“, respectiv îVenituri proprii din anii
preceden˛i ∫i alte surse“, dup„ caz, cantit„˛ile de produse
aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei
hot„r‚ri, pe baza avizelor de expedi˛ie ∫i a proceselorverbale de predare-primire semnate de Ómputernici˛ii
desemna˛i de prefecturile jude˛elor Suceava ∫i V‚lcea.
(2) Finan˛area reÓntregirii stocurilor cu cantit„˛ile acordate
conform prevederilor art. 1 se asigur„ din bugetul de stat
pe anul 2005.
Art. 3. — (1) Transportul produselor p‚n„ la locul
indicat de prefecturile jude˛elor Suceava ∫i V‚lcea se va
efectua, Ón regim de urgen˛„, cu mijloace auto din dotarea

unit„˛ilor teritoriale din subordinea Administra˛iei Na˛ionale a
Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societ„˛i
comerciale angajate de acestea, precum ∫i pe calea ferat„
prin grija Societ„˛ii Na˛ionale de Transport Feroviar de
Marf„ îC.F.R. Marf„“ — S.A.
(2) Cheltuielile legate de ambalarea ∫i transportul
produselor se suport„ de Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat din venituri proprii, Ón limita bugetului
aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din
normele de aplicare aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.411/2002.
(3) Distribuirea produselor c„tre popula˛ia sinistrat„ se
va face de prefecturile jude˛elor Suceava ∫i V‚lcea, prin
persoane anume Ómputernicite.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei produselor
acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzis„ prin
lege ∫i atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Prefecturile jude˛elor Suceava ∫i V‚lcea
vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de
stat Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor
art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind
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acordarea, Ón prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare
popula˛iei sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi

p„strate la sediul prefecturilor jude˛elor Suceava ∫i V‚lcea
Ón vederea punerii lor la dispozi˛ia organelor de control
abilitate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.227.
ANEX√
LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru popula˛ia afectat„ de fenomenele
naturale periculoase produse Ón comuna Sucevi˛a, jude˛ul Suceava, ∫i Ón comuna Cerni∫oara,
jude˛ul V‚lcea
Produsul

U.M.

Total

0

1

2

BCA
Cherestea r„∫inoase
Ciment
Coame
O˛el beton
fiigle
Var

m3
m3
ton„
bucat„
ton„
bucat„
ton„

75
11,1
21,3
81
2,5
20.201
2,35

Jude˛ul
Suceava

V‚lcea

3

4

16.646

75
11,1
21,3
81
2,5
3.555
2,35

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, pentru Ónl„turarea
efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón anii 1998—2004, Ón jude˛ul Sibiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2004, cu suma de 4.000.000 mii lei, la
capitolul îMediu ∫i ape“, titlul îCheltuieli de capital“, pentru
majorarea cheltuielilor prev„zute Ón bugetul de stat pe
anul 2004.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de
inunda˛ii pe r‚ul Visa, p‚r‚ul Laslea ∫i afluen˛i, Valea
C„p‚lna ∫i T‚rnava Mare, Ón zona de confluen˛„ cu p‚r‚ul
Curciu, care necesit„ lucr„ri urgente de amenaj„ri, conform
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Elaborarea documenta˛iei tehnico-economice ∫i
execu˛ia lucr„rilor se vor contracta de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, aflat„ sub autoritatea

Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, av‚ndu-se Ón
vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aplicate Ón situa˛ia de for˛„ major„.
Art. 3. — (1) P‚n„ la aprobarea documenta˛iei tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprob„ deschiderea finan˛„rii ∫i
Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri
estimate cantitativ ∫i valoric.
(2) Decontarea lucr„rilor executate se va face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri Ónsu∫ite de beneficiar.
Art. 4. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
4.000.000 mii lei Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004.
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Art. 5. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura

bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i Ón structura bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor pe
anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Speran˛a Maria Ianculescu
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.228.

ANEX√
CHELTUIELI ™I OBIECTIVE

pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón anii 1998—2004 Ón jude˛ul Sibiu
Nr.
crt.

Denumirea lucr„rii

Valoarea total„
miliarde lei

Program 2004
miliarde lei

120

1

31

1

15

1

Œndiguire — 1,00 km
Consolidare mal — 1,00 km

24

1

Regularizare albie — 2,00 km
Consolidare mal — 3,00 km

190

4

1. Regularizarea r‚ului Visa
2. Regularizarea p‚r‚ului Laslea
∫i a afluen˛ilor pe teritoriul
comunei Laslea
3. Regularizarea V„ii C„p‚lna
la Dumbr„veni
4. Amenajarea r‚ului T‚rnava Mare
Ón zona de confluen˛„ cu
P‚r‚ul Curciu
TOTAL:

Capacit„˛i

Amenajare albie — 7,10 km
Consolidare mal — 7,00 km
Reprofilare albie — 3,65 km
Consolidare mal — 3,55 km
13 buc. praguri de fund

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al jude˛ului Bac„u ∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean Bac„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea unui teren, Ón suprafa˛„
total„ de 120.000 m 2 , av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al

jude˛ului Bac„u ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
Bac„u.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului prev„zut la art. 1
se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.230.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ioan Mircea Pa∫cu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al jude˛ului Bac„u ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Bac„u

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul Bac„u,
calea One∫ti,
jude˛ul Bac„u

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul
public al statului

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale

Jude˛ul Bac„u,
Ón administrarea
Consiliului
Jude˛ean
Bac„u

— imobil 2.367 (par˛ial)
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.916

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

— Suprafa˛a total„
a terenului — 12 ha

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Ilfov
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru bugetele locale pe anul 2004,
cu suma de 4 miliarde lei pentru jude˛ul Ilfov, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta

hot„r‚re, pentru realizarea lucr„rilor de reabilitare ∫i
modernizare a drumurilor comunale din jude˛ul Ilfov.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.232.

ANEX√
S I T U A fi I A

sumelor alocate bugetelor locale pentru realizarea lucr„rilor de reabilitare ∫i modernizare
a unor drumuri comunale din jude˛ul Ilfov
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
TOTAL:

Cernica
1 Decembrie
Dobroe∫ti
G„neasa
Jilava
Nuci
Peri∫
™tef„ne∫tii de Jos

Suma alocat„
— lei —

Denumirea lucr„rii

Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea

∫i
∫i
∫i
∫i
∫i
∫i
∫i
∫i

modernizarea
modernizarea
modernizarea
modernizarea
modernizarea
modernizarea
modernizarea
modernizarea

drumurilor
drumurilor
drumurilor
drumurilor
drumurilor
drumurilor
drumurilor
drumurilor

comunale
comunale
comunale
comunale
comunale
comunale
comunale
comunale

500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
4.000.000.000
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe Ón bugetul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ modificarea structurii sumelor
alocate din credite externe Ón bugetul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004, potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor
Publice s„ introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1
Ón bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe
anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.233.

ANEX√

— mii lei —
Capitolul

55.14 — Ordine
public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„

Titlul

Articolul/
Alineatul

II

VII

Denumirea
indicatorilor

Cheltuieli
materiale ∫i
servicii
Art. 25
Art. 26
Art. 72

Cheltuieli
de capital

Sumele alocate
din intr„ri de
credite externe
pe anul 2004

Modific„ri
(+/-)

Sumele alocate din
intr„ri de credite
externe pe anul 2004,
modificate

2.634.749.000
—

—
+129.023.592

2.634.749.000
129.023.592

—
—
2.634.749.000

+53.714.135
+75.309.457
-129.023.592

53.714.135
75.309.457
2.505.725.408

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru jude˛ul Prahova
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma
de 2 miliarde lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Poienarii Burchii,
jude˛ul Prahova, pentru cump„rarea ∫i amenajarea noului sediu
al autorit„˛ilor administra˛iei publice locale.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.234.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Gorj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 3 miliarde lei pentru jude˛ul Gorj, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al comunei Turcine∫ti, pentru efectuarea
lucr„rilor de Óndiguire a r‚ului Jiu ∫i a p‚r‚ului C„rtior.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.235.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Parchetului
Na˛ional Anticorup˛ie cu suma de 7.930.000 mii lei, la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli materiale
∫i servicii“, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului pe anul 2004, Ón vederea finan˛„rii lucr„rilor la
imobilele prev„zute Ón anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.407/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate
public„ a statului, din administrarea Ministerului Ap„r„rii

Na˛ionale Ón administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia
Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru Parchetul
Na˛ional Anticorup˛ie.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Parchetului
Na˛ional Anticorup˛ie pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.236.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 87/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.593/2003
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii Ón anul 2004 produc„torilor agricoli
din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i a efectivelor de animale,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 11 ∫i 18 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven˛ii Ón anul 2004 produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei
animaliere ∫i a efectivelor de animale,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Hot„r‚rii produsului, precum ∫i de zona geografic„ Ón care este
Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului situat„ exploata˛ia agricol„, prev„zute la art. 6 din
prin acordarea de subven˛ii Ón anul 2004 produc„torilor Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 218.061.450
agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei mii lei ∫i se acord„ cresc„torilor care Óndeplinesc condi˛iile
animaliere ∫i a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul prev„zute Ón prezentele norme metodologice, Ón perioada
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului 1 ianuarie—31 decembrie 2004, astfel:
a) pentru juninci la prima f„tare, valoarea total„ a
nr. 87/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 103 din 3 februarie 2004, cu modific„rile ∫i subven˛iilor este de 53.281.700 mii lei;
b) pentru vi˛ei ob˛inu˛i din vaci ∫i juninci, precum ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— La articolul 3, alineatele (1), (4), litera a) a alineatului malaci ob˛inu˛i din bivoli˛e ∫i men˛inu˛i Ón exploata˛ie
minimum 6 luni, valoarea total„ a subven˛iilor este de
(5) ∫i alineatul (6) vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Valoarea total„ a subven˛iilor pentru 69.589.550 mii lei;
c) pentru scrofi˛e de reproduc˛ie la prima f„tare,
produc˛iile de carne, prev„zute la art. 2 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.593/2003, este de 2.337.178.174 mii lei valoarea total„ a subven˛iilor este de 93.130.500 mii lei;
d) pentru oi mioare ∫i berbeci, valoarea total„ a
pentru cantitatea de 376.638.326 kg carne, realizat„ ∫i
abatorizat„ Ón perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2004, subven˛iilor este de 2.059.700 mii lei.
(5) a) Valoarea total„ a subven˛iei pentru laptele de
repartizat„ astfel:
oaie ∫i capr„, prev„zut„ la art. 8 din Hot„r‚rea Guvernului
a) pentru canitatea de 18.927.549 kg carne de tineret nr. 1.593/2003, livrat pentru prelucrare Ón perioada
bovin, valoarea total„ a subven˛iei este de 94.637.745 mii lei; 1 ianuarie—31 decembrie 2004, la agen˛ii economici
b) pentru cantitatea de 151.388.044 kg carne de porc, specializa˛i Ón procesare, cu licen˛„ de fabrica˛ie, este de
valoarea total„ a subven˛iei este de 1.211.104.352 mii lei; 49.864.966 mii lei pentru 17.808.916,4 l lapte.
c) pentru cantitatea de 177.588 kg carne de tineret ovin,
….........................................................................................
valoarea total„ a subven˛iei este de 710.352 mii lei;
(6) Valoarea total„ a subven˛iei pentru familiile de albine
d) pentru cantitatea de 206.145.145 kg carne de pas„re de elit„ ∫i familiile de albine de produc˛ie, prev„zut„ la
Ón viu — pui broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de art. 9 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.593/2003, este de
1.030.725.725 mii lei.
41.685.200 mii lei pentru cei care livreaz„ miere Ón
…........................................................................................ condi˛iile prev„zute Ón prezentele norme metodologice, Ón
(4) Valoarea total„ a subven˛iilor pentru materialul perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2004.“
biologic de reproduc˛ie, Ón func˛ie de valoarea zootehnic„ ∫i
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
de biotehnologia de reproduc˛ie folosit„ pentru ob˛inerea Oficial al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Istudor,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 decembrie 2004.
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